ANEXO I – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PORTFÓLIO ( preenchendo de
forma manuscrita , deve ser de maneira legível. )

1) Nome do Proponente : ( a própria pessoa física e quando esta estiver representando
coletivos ou instituição Jurídica legalmente constituída , colocoar o nome do grupo
ou coletivo ou da isntituição e o nome do seu prepresentante. )

2) Expressão Cultural : ( área de atuação detalhada )

3) Trajetória histórica : ( relato histórico da pessoa física, do grupo ou coletivo , da pessoa
juridica , conforme o caso , descrevendo como surgiu e há quanto tempo , área
cultural predominante, em qual período do ano as atividades acontecem , etc. )No
caso de pessoa jurídica , citar seus respectivos registros formais.

4) Descreva a Atividade cultural e como ela é desenvolvida : ( atividades detalhadas ,
pelo menos de janeiro de 2019 a 15 de março de 2020) .
5) Caso se aplique , quantas pessoas da comunidade participam da realização da
iniciativa cultural? Diga também o que é feito por estas pessoas.
6) Comprovação das atividades desenvolvidas : ( fotos, vídeos, gravações , textos
escritos e similares, matérias de jornais , revistas, declaraçoes de órgão público, etc. )
7) Como é feita a transmissão dos saberes às novas gerações r quais têm sido as
dificuldades para manter o interesse dos mais jovens pela tradição ? ( no caso das
folias de reis , congado, artesanato em barro ) .
8) Liste quais são os materiais complementares que estão sendo enviados, pendrive,
fotos, folhetos, cartazes, desenhos, livros, matérias de jornal ou outros materiais.
9) Duração do vídeo ou quantidade de fotografias (quando for o caso)

Profissional (is) envolvido (s) na elaboração do portfólio:
Inhaúma ,

de

Nome e Assinatura do responsável e RG

de 2020.

ANEXO I (A) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CATEGORIA: – PESSOA FÍSICA- TRABALHADOR E TRABALHADORA DA CULTURA

ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa. Caso se inscreva em mais de
uma categoria, todas as iniciativas apresentadas por este ( a ) candidato ( a ) serão
inabilitadas.
DADOS PESSOAIS DO ( a ) CANDIDATO ( a )
Indique o nome da iniciativa cultural apresentada:
Nome:
Apelido, se houver:
Identidade de

Binário:

Não Binário:

gênero:

FEMININO ( ) MASCULINO ( )

________________________

Trata-se de candidato indígena: SIM ( ) NÃO ( )
Endereço:
Cidade:

UF:

Bairro:

Número:

CEP:

DDD / Telefone:

Data de Nascimento:

RG:

Complemento:

CPF:

E-mail:
Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.):

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO:
Nome do Banco:

Agência nº:

Conta corrente: (

) Conta Poupança(

)

Nº:
Atenção: O recurso será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco tendo o(
a ) candidato( a ) (pessoa física) como único titular, não sendo aceitas contas fácil ou
contas-benefício tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, Aposentadoria, dentre outras.
Também não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros.

Caso sua iniciativa seja aprovada, como pretende utilizar o recurso, lembrando que não poderá
ser aplicado em investimento, somente para custeio.

( )Manutenção de instrumento
( )Confecção de uniformes
( )Outro ____________________________________

Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no Edital de Seleção Pública Nº
001/2020 – Lei Aldir Blanc / Secretaria Municipal de Educação e Cultura / Departamento
Municipal de Cultura , comprometendo-me em todos os atos de divulgação , que os recursos
são oriundos da Lei 14017/2020 (Lei Aldir Blanc).

Nome e Assinatura Candidato

Documento de Identificação - RG

Inhaúma , ------------- de --------------------- de 2020.

ANEXO I (B) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CATEGORIA: ESPAÇOS CULTURAIS/ PESSOA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUÍDA ,
GRUPOS OU COLETIVOS CULTURAIS
ATENÇÃO: Cada candidato( a) só poderá inscrever uma iniciativa. Caso se inscreva em mais
de uma categoria, todas as iniciativas apresentadas por este (a ) candidato (a ) serão
inabilitadas.
DADOS ESPAÇOS CULTURAIS/ PESSOA JURÍDICA LEGALMENTE CONSTITUÍDA , GRUPOS OU
COLETIVOS CULTURAIS

Indique o nome da iniciativa cultural apresentada:
Nome do Espaço Cultural/ Pessoa Jurídica Legalmente Constituída , Grupos Ou Coletivos
Culturais:

Endereço:
Cidade:

UF:

Bairro:

Número:

CEP:

DDD / Telefone:

Complemento:

CNPJ ( se houver )
E-mail:
Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.):

DADOS BANCÁRIOS
Nome do Banco:

Agência nº:

Conta corrente: (

) Conta Poupança(

)

Nº:
Atenção: O recurso será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco tendo
o( a ) candidato( a ) (pessoa física) como único titular, não sendo aceitas contas fácil ou
contas-benefício tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, Aposentadoria, dentre outras.
Também não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros.No caso de pessoa jurídica a
cinta também deve ser exclusivamente em seu nome .

DADOS DO REPRESENTANTE DOS ESPAÇOS CULTURAIS/ PESSOA JURÍDICA
LEGALMENTE CONSTITUÍDA , GRUPOS OU COLETIVOS CULTURAIS
Indique o nome da iniciativa cultural apresentada:
Nome:
Apelido, se houver:
Identidade de

Binário:

Não Binário:

gênero:

FEMININO ( ) MASCULINO ( )

________________________

Endereço:
Cidade:

UF:

Bairro:

Número:

CEP:

DDD / Telefone:

Data de Nascimento:

RG:

Complemento:

CPF:

E-mail:
Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.):

Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no Edital de Seleção Pública Nº
001/2020 – Lei Aldir Blanc / Secretaria Municipal de Educação e Cultura / Departamento
Municipal de Cultura, comprometendo-me a divulgar em todos os atos de divulgação o
credenciamento da sua iniciativa cultural, que os recursos são oriundos da Lei 14017/2020 (Lei
Aldir Blanc).

Nome e Assinatura Candidato

Documento de Identificação - RG

Inhaúma , ____de _________de 2020.

